
Regulamin 
usług e-marketingu/SEO/SEM/Usługi Pozycjonowania 

przedsiębiorstwa BAGELO Łukasz Piotrowski.

§1 
Postanowienia ogólne

1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad świadczenia usług SEO/SEM/Usługi
Pozycjonowania przez Łukasza Piotrowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą:
BAGELO Łukasz Piotrowski z siedzibą w Poznaniu, ul. Błażeja 11A/14, 61-608 Poznań, NIP
6731662368, REGON: 180755658, zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu
Zleceniobiorcą.

2. Regulamin kierowany jest do Zleceniodawców będących przedsiębiorcami korzystających z usług
firmy BAGELO Łukasz Piotrowski (zwanego w dalszej części Regulaminu Zleceniobiorcą) i obowiązuje
od chwili jego zaakceptowania.

3. Zleceniodawca oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje w całości postanowienia Regulaminu.

§2
Definicje

1. Przedsiębiorca – zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz.) jest osoba fizyczna, osoba prawna i
jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność
prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uważa się
także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

2. Usługa pozycjonowania - usługa polegająca na zgłoszeniu strony www do wyszukiwarki
Google.pl, monitoringu jej pozycji w wyszukiwarce Google.pl, oraz podejmowaniu działań mających
na celu podnoszenie lub utrzymywanie pozycji strony w wyszukiwarce. 

3. Strona www - strona internetowa Zleceniodawcy o indywidualnym adresie www, podanym i
zgłoszonym do wykonania usługi przez Zleceniodawcę. 

4. Teksty SEO - autorskie teksty tematyczne, których utworzenie zlecił Zleceniodawca. Wycena usługi
ustalana jest indywidualnie.

§3
Prawa i obowiązki Stron 

1. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, iż Zleceniobiorca mimo dołożenia najwyższej staranności,
może nie zapewnić rezultatu oczekiwanego przez Zleceniodawcę. A w szczególności Zleceniodawca
przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż Zleceniobiorca nie ma wpływu na wzrosty lub/i spadki
pozycji strony www w wyszukiwarce Google.pl. 

2. Zleceniobiorca zastrzega, iż wykonanie usługi może wymagać interwencji w kod źródłowy serwisu
www, co Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości i na co Zleceniodawca wyraża zgodę.

3. W przypadku opóźnienia z zapłatą wynagrodzenia przez Zleceniodawcę, Zleceniobiorca ma prawo
zawiesić wykonywanie usług lub wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia. 

4. Przez termin zapłaty wynagrodzenia strony rozumieją datę uznania rachunku bankowego
Zleceniobiorcy. 

§ 4 
Ochrona danych osobowych

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101
poz. 926 z późniejszymi zmianami) Zleceniodawca, zawierając umowę ze Zleceniobiorcą, wyraża
zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Zleceniobiorcę danych osobowych, podanych podczas
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zawierania umowy, w celu jej realizacji.
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego

regulaminu jest Zleceniobiorca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o
zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie www Zleceniobiorcy. Podanie
danych osobowych jest dobrowolne. Każdy Zleceniodawca, którego dane osobowe przetwarza
Zleceniobiorca ma prawo do wglądu w ich treść praz prawo do ich aktualizacji i poprawienia.

§ 5
Postanowienia końcowe

1. Zleceniobiorca ma prawo przenieść prawa i obowiązki wynikające z Umowy na inną osobę, na co
Zleceniodawca niniejszym wyraża zgodę.

2. Wszelkie spory powstałe między Zleceniobiorcą, a Zleceniodawcą zostają poddane sądowi
właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę Zleceniobiorcy.

3. Regulamin może być w każdym czasie zmieniony jednostronnym oświadczeniem
Zleceniobiorcy, na co Zleceniodawca wyraża zgodę. Aktualna treść Regulaminu publikowana jest na
stronie internetowej www.bagelo.pl/regulaminy. 

4. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy o świadczenie usług, będących przedmiotem
Regulaminu, zawartej każdorazowo przez Zleceniobiorcę ze Zleceniodawcą.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 października 2015 r. 
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